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Activitatea didactică
○ Structura resursei umane

○ Cadre didactice noi/avansări

○ Planul de învățământ

○ Organizare proces învățământ

○ Manuale didactice



Structura resursei umane- posturi ocupate/vacante

Departament Profesor Conferențiar Șef lucrări Asistent Doctorand Total posturi
Posturi didactice 

ocupate

Total posturi 

vacante

Dep I Preclinic 8 3 6 2 16 46 19 27

Dep II Productii 

Anim 5 4 7 4 7 45 20 25

Dep III Clinic si 

Paraclinic 5 10 6 7 11 72 28 44

Dep IV Clinic 9 6 10 6 12 82 31 51

TOTAL 27 23 29 19 46 245 98 147







Raport posturi prof. si conf./sef lucr. si asistent



Posturi ocupate prin concurs



Organizare proces de învățământ (onsite/online)

Avantaje online:
- flexibilitate

- studenții pot să își organizeze timpul mai eficient

- favorizează studiul individual

Dezavantaje online:
- accesul la internet de calitate

- lipsa demonstrațiilor practice

- surse bibliografice limitate în mediul online

- studenții își pierd motivația studiului

- apariția unui sentiment de izolare, singurătate

- lipsa comunicării directe între profesori, studenți și pacienți

- timpul limitat pentru testarea online

Recomandări online:
- utilizarea platformelor online

- sprijinirea studenților cu dispozitive electronice

- îmbunătățirea calității conexiunii la internet

- sprijinul cadrelor didactice în dobândirea unor abilități de 

comunicare online/IT

- prezentarea unor demonstrații live/înregistrate/3D

- accesul la surse bibliografice în format electronic

- folosirea testelor și chestionarelor online după fiecare curs

- alocarea unui timp suficient testărilor online

Forme de organizare a procesului de învățământ:



Manuale didactice







Studenți

❏ Evoluția numărului de studenți

❏ Situații școlare

❏ Promovabilitate licență 2020

❏ Practica studențească

❏ Burse studențești

❏ Cămin



Evoluția numărului de studenți



Evoluția numărului de studenți



Structura populației studențești FMV 2020-2021



Evoluția numărului de studenți



Situații școlare



Promovabilitate licență



Practica studențească



Practica studențească - tip activitate



Practica studențească - tip unitate unde se desfășoară practica





Burse



Căminizare

● Situația particulară legată de 

împărțirea pe serii

● Procentul de satisfacere a cererilor 

foarte mare - 84%



Școala doctorală de Medicină 

Veterinară



Scoala doctorala FMV 2020

● 123 doctoranzi activi

○ 59 doctoranzi cu frecvență

○ 64 doctoranzi frecvență redusă

● 147 doctoranzi total

○ 127 în termen

○ 20 în prelungiri

● 21 conducători doctorat

● Teze de abilitare depuse-5, confirmate 3



Admitere FMV 2020





Mobilități Erasmus+



Mobilitati studenți - outgoing

Tip mobilitate Nr. mobilități FMV Nr. total USAMV

Studiu 20 48

Plasament 60 76

Total mobilități studenți 80 124



Mobilitati studenți- incoming

Tip mobilitate Nr. mobilități FMV Nr. total USAMV

Studiu 59 85

Plasament 6 9

Total mobilități studenți 65 94



Mobilități cadre didactice

Tip mobilitate Nr mobilități FMV Nr total USAMV

Cadre didactice predare outgoing

(FMV - alte univ.)

10 24

Cadre didactice predare incoming

(alte univ. - FMV)

6 12

Mobilități formare outgoing 1 3

Cadre didactice formare incoming 1 5



Situația financiară 2020

● Didactic
○ Încasări

■ 11.787.052 Lei

■ 1.835.411 Euro

○ Plăți
■ 17.812.972 Lei

■ 87.755 Euro

○ Sold

■ 2.415.258 Lei



Încasări 2020 - FMV Cluj



Venituri proprii procente surse - FMV Cluj



Ponderi plăți FMV Cluj



Plăți salarii



Încasări

● 567.130 Lei

Plăți

● 402.321 Lei

Sold

● 164.809 Lei

Spitalul de urgențe



● Încasări - 249.704 Lei

● Plăți - 217.968 Lei

○ Burse 21.424

○ Materiale și servicii 131.040 Lei

● Sold - 31.736 Lei

Clinica ecvine



● Încasare- 58.708 Lei

● Plăți- 123.029 Lei

○ Deplasări 8.495 Lei

○ Materiale și servicii 

3.834 Lei

● Sold- 46.379 Lei

Clinia rumegătoare



Clinica noi animale de companie

● Incasari 115.019 Lei

● Plăți- 104.115 Lei

● Sold- 10.904 Lei



Contracte interne 2020



Director proiect Titlul proiect

1 Prof. dr. Liviu Oana Optimizarea activităţii de cercetare clinică în boli chirurgicale la animale de

companie, ecvine, animale de fermă şi exotice

2 Prof.dr. Viorica Mircean Asigurarea de servicii de specialitate în domeniul dermatologiei veterinare

3 Prof. dr. Mircea Mircean Optimizarea activității de cercetare clinică în boli interne la animale de

companie și cabaline

4 Conf. dr. Radu Lăcătuş Impactul diagnosticului radiologic şi imagistic în cercetarea clinică la animale

5 Conf. dr. Iuliu Scurtu Achiziţie ecograf portabil performant şii prestarea de servicii medicale

partenerilor privati

6 Sef lucr.dr. Bel Lucia Achiziţie telescop multifuncţional 2.7” şi prestarea de servicii medicale

partenerilor privaţi



CTR 

Prof. dr. Oana Liviu

● Încasări - 1.007.549 Lei

● Plăți - 310.894 Lei

● Sold - 696.655 Lei



CTR 

Conf.dr. Lăcătuș Radu

● Încasări - 736.835 Lei

● Plăți - 103.410 Lei

● Sold - 633.425 Lei



CTR 

Prof.dr. Mircean Mircea

● Încasări - 164.385 Lei

● Plăți - 36.568 Lei

● Sold - 127.817 Lei



CTR 

Conf.dr. Scurtu Iuliu

● Încasări - 45.628 Lei

● Plăți - 990 Lei

● Sold - 44.638 Lei



CTR 

Prof.dr. Mircean Viorica

● Încasări - 111.901 Lei

● Plăți - 30.403 Lei

○ Din care salarii 24.540 Lei

● Sold - 81.498 Lei



Investiții



Produse paramedicale
Achiziționate la începutul pandemiei în valoare de 181.835 Lei



Dotări- Clinica de urgențe 



Colaborare Purina - mobilier clinica de urgențe



Clinica ecvine



Chirurgie



Parazitologie

Denumire

Valoare Totala

Sistem desktop cu Procesor Intel Core i9-9900

8.886.92

Server Synology DS918 NAS Small and Medium Businness

2.798.88

Obiectiv Nikon 500mmm Foto DSLR F5.6E PF ED VR

17 499.98

Binoclu Swarovski EL 8.5x42 

12.319

Binoclu Zeiss Conquest HD

5.999.99

Camera foto digitala color



Anatomie patologica 

1 - Sistem de achiziție imagini microscopice

Histologie

1 - Sistem de achiziție imagini microscopice 



Chimie
Renovare spații 



Marcaje trasee



Activitatea de cercetare













Proiecte de cercetare













Publicații științifice





































Cazuri clinice raportate

Date extrase server Maravet 14 martie 2021



Tipuri de înregistrări



Evoluția numărului de înregistrări în sistem



Medici - foi de observație (>10) și 

intervenții chirurgicale





Rezultate autoevaluare

● Situația punctajelor pe departamente și grade didactice
● Ierarhizare pe grade didactice



A



A



A



B



B



B



Statistici FMV

Fisa A total  = 119.677

Fisa B total  = 25.153

A si B Total = 144.830







Puncte tari Puncte slabe

● Management bun al situației de criză și implicarea cadrelor didactice

în on-line și în sistemul hibrid on-line / on-site.

● Îmbunătățirea planului de învățământ, după modele de succes din în

conformitate cu standardele ARACIS și EAEVE.

● Echilibrarea balanței posturi: Profesori + Conferențiari 51% - Sef de

lucrări + asistenți 49%.

● Creșterea veniturilor facultății - venituri proprii (în valută și lei) și

venituri din prestări servicii și consultanță.

● Buna promovare a facultății la nivel național și internațional,

reflectată prin concurența de la Admitere.

● Creșterea numărului de studenți la secțiile cu predare în limba

franceză și engleză, în 2020 fiind un număr de 528 studenți.

● Activitate de cercetare de înaltă calitate, cu o vizibilitate internațională

reflectată de numărul mare de lucrări 127 publicate în reviste cotate

ISI (o medie de 1,31 lucrări / CD) și un număr crescut citări .

● Creșterea numărului de Conducători de doctorat și a cadrelor

didactice abilitate.

● Număr de Diplomați Europeni în creștere, sprijinirea cadrelor tinere

în vederea specializării.

● Numărul de cadre didactice titulare, respectiv personalul auxiliar este

încă insuficient raportat la numărul total de studenţi.

● Lipsa desfăşurării activităților didactice în sistem modular în

detrimentul vizitelor în unități de creştere a animalelor şi procesare a

alimentelor.

● Număr redus de contracte de cercetare finanţate din fonduri

naţionale, europene.

● Un număr redus de cercetători angajați în Centrele și Laboratoarele

facultății.

● Anumite deficiențe în activitățile clinice:

○ Numărul de înregistrări a cazurilor este încă scăzut.

○ Numărul de foi de observație este încă scăzut la anumite

clinici.

○ Implementarea încă deficitară a clinicilor pe specii.

○ Scăderea numărului de candidați pentru anumite programe

de internariat.

○ Nu s-a realizat / implementat sistemul de gărzi plătite.

● La anumite discipline – spații insuficiente pentru desfășurarea

activităților practice cu studenții și a birourilor pentru cadrele

didactice

Analiza SWOT



Analiza SWOT
Oportunităţi Riscuri

● Construirea de noi clinici pentru animale mari în campusul

USAMV Jucu şi Construirea Centrului de Transfer Tehnologic

CTT – COMPAC.

● Colaborarea cu unităţile de profil, în cadrul unor proiecte de

cercetare, servicii de consultanţă, cu identificarea unor interese

comune, ar putea asigura dezvoltarea bazei materiale şi venituri

extrabugetare pentru personalul facultății.

● Existenţa liniilor străine, franceza şi engleza, care asigură un

nivel ridicat de finanţare extrabugetară, cu posibilităţi de

investiţii în resursa umană şi infrastructură.

● Posibilitatea cadrelor didactice tinere de a se specializa prin

programele de pregătire continua şi rezidenţiat.

● Dezvoltarea clinici de animale mari la Jucu.

● Reorganizarea clinicilor actuale pe structura animalelor de

companie.

● Renovarea clădirii de pe calea Floresti pentru clinica veterinara

și cămin studențesc.

● Renovarea mansardei peste clinicile veterinare.

● Reducerea în viitor a numărului de studenţi ca urmare a

situației pandemice actuale dar și a declinului demografic.

● Un nivel mai scăzut de pregătire al absolvenților de liceu și

creșterea riscului de abandon școlar.

● Din cauza pandemiei actuale există riscul reducerii ofertei

pentru locurile de practică extramurală oferite studenților.

● Intensificarea competiţiei pe plan național şi internațional

pentru finanţarea proiectelor de cercetare.

● Reducerea progresivă a finanţării de la bugetul de stat.

● Scăderea numărului de mobilități CD și studenți în cadrul

Programului Erasmus.

● Lipsa motivaţiei tinerilor absolvenţi pentru cariera didactică şi

de cercetare.

● Uzura fizică şi morală a unor aparate şi echipamente de

laborator dedicate activităţilor didactice şi de cercetare.



Echipa din conducerea executivă vă felicită pentru 

realizări și vă mulțumește pentru efortul depus!


